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RESUMO

Objetivo: Analisar entre usuários diários de cannabis, os sinais e sintomas da 

Síndrome de Dependência de Substância, tendo como referência os critérios 

diagnósticos do DSM-IV. Métodos: Foi utilizado o referencial qualitativo de pesquisa. 

A amostra intencional, de usuários diários de maconha da comunidade, foi composta 

por “bola de neve”. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, individuais e 

anônimas, com base nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV). As entrevistas foram gravadas, para posterior transcrição e análise 

de conteúdo categorial. Resultados: Participaram deste estudo 24 pessoas (15 

homens), com idades entre 18 a 49 anos. Apenas um entrevistado relatou compulsão 

para o uso. Os demais mencionaram planejamento do uso em suas rotinas diárias, 

sem identificar redução de atividades consideradas importantes. Prejuízo de memória 

foi citada por 17 entrevistados.  Não foi relatada tolerância para a sensação de 

relaxamento, principal motivação para a continuidade do uso. Sintomas nos períodos 

de abstinência (irritação, insîonia e redução do apetite) se aproximaram mais de 

sentimentos de frustração e/ou dos conceitos de efeito rebote ou off-set. Apesar de 

apenas quatro terem preenchido diagnóstico de dependência, 16 se consideravam 

dependentes.  Conclusões: Os critérios diagnósticos do DSM-IV podem não 

identificar usuários diários de cannabis como dependentes, ainda que eles se 

considerem. As especificidades em relação à tolerância e controle/compulsão parecem

diminuir a probabilidade de preenchimento de critérios diagnósticos. 

Palavras chave: cannabis, DSM, critérios diagnósticos, estudo qualitativo
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1. INTRODUÇÃO
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1.1. História

Na China e na Ásia Central, o haxixe, produto preparado à base de 

Cannabis sativa, é conhecido há mais de 5.000 anos. A referência mais antiga 

do uso de cannabis aparece no livro Book of Drugs, escrito em 2.737 a.C pelo 

imperador chinês  Shen Nung, o qual indicava a cannabis para o tratamento de 

gota, malária, dores reumáticas e doenças femininas. Aparentemente, os 

chineses tinham muito respeito pela planta e, durante milhares de anos,

utilizaram-na medicinalmente, bem como dela extraíam fibras para a fabricação 

de tecidos. Por volta do ano 1000 d.C. a maconha foi intensamente usada, 

sobretudo na cultura Islâmica, no oriente médio e na África (Vetulani, 2001).

A cannabis começou a ser usada na Europa depois das guerras 

napoleônicas, quando uma pequena quantidade de haxixe foi levada para a 

França pelos veteranos das operações militares egípcias. Em meados do 

século XIX, o haxixe tornou-se muito popular entre artistas franceses em Paris 

(Vetulani, 2001). A cannabis foi trazida para o Brasil pelos escravos africanos, 

cujo uso disseminou-se rapidamente entre estes e entre os índios, que 

passaram a cultivá-la, conhecida como Maconha (Carlini, 2005).

Séculos mais tarde, com a popularização da planta nos diferentes 

continentes, o Brasil passou a considerá-la também como um medicamento. 

Esse uso está descrito em vários livros e propagandas: Formulário e Guia 

Médico, de Pero Chernoviz (1888); Catálogo de Extratos Fluidos, Lab. Silva 

Araújo (1930); propaganda no Almanaque Parisiense, São Paulo, 1905. Era 

indicada como excelente medicamento para muitos males: asma, catarros, 

insônia, roncadura, flatos, entre outros (Carlini, 2005).
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Porém, nas primeiras décadas do século XX, o status social dessa droga 

começou a mudar. O uso recreativo foi ganhando crescente popularidade e a 

maconha passou a ser proscrita no Brasil, assim como em diferentes países. 

1.2. Legislação

Na década de 1930 a repressão ao uso de maconha ganhou força no 

Brasil, possivelmente devido à postura do delegado brasileiro – Dr. 

Pernambucano filho – na II Conferência  Internacional do Ópio em Genebra

(1924), o qual esforçou-se em colocar a maconha  em pauta, como uma droga 

mais perigosa que o ópio. Conseqüentemente, em 25/11/1938 foi decretada a 

lei n°891 do Governo Federal, que proibia o plantio, cultura, colheita e 

exploração por particulares da maconha, em todo território nacional (Carlini, 

2005). Essa postura repressiva permaneceu durante décadas no Brasil, tendo 

para isso apoio da Convenção Única de Entorpecentes, da ONU, de 1961, da 

qual o Brasil é signatário. Essa convenção ainda considera a maconha uma 

droga extremamente prejudicial à saúde e à coletividade, comparando-a à 

heroína e colocando-a em duas listas condenatórias (Carlini, 2005).

Até recentemente, agosto de 2006, vigorava a lei brasileira n° 6.368 que 

previa pena de prisão para a pessoa que tinha em seu poder qualquer 

quantidade de maconha, mesmo para uso pessoal. Mas, em 23/08/06 foi 

sancionada a Lei nº 11.343 que prevê para quem “adquirir, guardar, tiver em 

depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” será 

submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas; 
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prestação de serviços à comunidade; medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo (D.O.U., 2006)

1.3. Epidemiologia

Em 2005 o CEBRID realizou o II Levantamento domiciliar sobre o uso de 

drogas psicotrópicas (Carlini et al., 2007), que abrangeu as 108 maiores 

cidades do país, que responde em parte, sobre o consumo de maconha no 

Brasil.  Com exceção do tabaco e do álcool, a maconha foi a droga que teve 

maior uso na vida1 (8,8%).  Esse índice está aquém dos observados em países 

como os Estados Unidos (40,3%) (SAMHSA, 2003), Inglaterra (30,8%) 

(EMCDDA, 2005); equipara-se aos índices portugueses (7%) (EMCDDA, 2005).  

A dependência de maconha apareceu em 1% dos entrevistados, o que equivale 

a uma população estimada de 451 000 pessoas.  

Os levantamentos realizados entre estudantes brasileiros indicam a 

maconha como uma das drogas mais consumidas por essa população. Em um 

estudo realizado, em 2004, com 48.155 estudantes de ensino fundamental e 

médio da rede pública de ensino de 27 capitais brasileiras, foi observada 

prevalência de 5,9% uso na vida de maconha. Foi observada diferença de 

gênero, com prevalência de 7,9% entre homens e 4,1% entre mulheres. O uso 

pesado (vinte vezes ou mais no mês que antecedeu a pesquisa) foi de 0,5%. 

Em comparação com anos anteriores, foi observado aumento no uso na vida da 

cannabis, de 2,6% em 1987 para 5,9% em 2004 (Galduróz et al, 2005).   

                                                
1 Quando a pessoa fez uso de maconha pelo menos uma vez na vida.
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1.4. A planta , princípios ativos,  mecanismo de ação e efeitos

A cannabis é uma planta dióica, ou seja, de sexos separados. As folhas e 

inflorescências, principalmente da planta feminina, secretam uma resina que 

contém princípios ativos denominados canabinóis. Dentre eles, o delta-9-

tetrahidrocanabinol (THC) é o principal responsável pelas atividades 

psicofarmacológicas da planta.  O teor de THC poder variar conforme as 

características genéticas da planta, clima, solo, tipo de plantio e cultivo. Outros 

canabinóis também podem ter efeitos per se, ou então influenciar a ação do 

THC, são eles: delta-8-THC, canabidiol (CBD) e  canabinol (CBN) (Karniol, 

2001).

As folhas e flores da Cannabis sativa  geralmente são fumadas como 

cigarro ou com cachimbo. Atualmente  a maconha  vem sendo consumida 

também combinada com outras drogas, como crack e cocaína (mesclado). 

Alguns usuários também misturam a cannabis com a comida ou fazem chá

(Robison, 1999).

Existe no Sistema Nervoso Central (SNC) dois subtipos de receptores 

canabinóides (CB1 e CB2) identificados até o momento. O receptor CB1 pode 

ser encontrado em altas concentrações no hipocampo, córtex pré-frontal, 

cerebelo e gânglios basais, o que estaria relacionado com os efeitos do THC na 

memória e cognição. Uma vez acoplado ao seu receptor, o THC desencadeia 

uma série de reações celulares, estimulando estas áreas do cérebro e 

provocando as sensações que os usuários qualificam como prazerosa (Pertwee 

2006). Sabe-se que o THC não é uma substância encontrada naturalmente no 

SNC, mas a existência de um receptor canabinóide implica na existência de 
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uma substância endógena semelhante ao THC. Essa substância endógena, foi 

descoberta entre as décadas de 80 e 90, sendo denominada anandamida

(Martin et al, 1999).

Os efeitos de um curto período de uso podem ser: loquacidade; 

relaxamento; sonolência; sensação de bem-estar, que pode se manifestar em 

forma de euforia; distorções da percepção do tempo, imagem corporal e 

distância; acentuação dos sentidos do olfato, tátil e gustativo; manifestação de 

gargalhadas espontâneas; comprometimento leve da memória e concentração, 

bom como leve desorientação e confusão; comprometimento do equilíbrio; leve 

perda da coordenação; redução da força muscular; comprometimento de 

habilidades motoras complexas; apresentação em alguns usuários de reações 

como medo, ansiedade e paranóia; irritação das mucosas do sistema 

respiratório e broncodilatação; aumento do apetite e secura de boca e da 

garganta (Dias e Pinto, 2005) .

Pesquisas têm apontado que o uso crônico da substância gera 

alterações na área do hipocampo, comprometendo o processamento de 

informação, crucial para aprendizagem, memória e atenção. Outras 

conseqüências possíveis são a diminuição da volição e do pragmatismo, com 

comprometimento da habilidade de comunicação, introspecção, diminuição da 

capacidade de realização, entre outros (Dias e Pinto,  2005). Há também 

estudos que apontam a possível indução de psicose pelo uso de maconha 

(Arendt et al, 2005).

É vasto o número de pesquisas médicas e registros de casos que 

corroboram as aplicações terapêuticas dos principais canabinóides: o 

tetrahidrocanabinol (THC), o canabinol (CBN) e o canabidiol (CBD) (Robinson, 
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1999). A aplicação clínica da cannabis vem sendo testada principalmente no 

alívio de náusea, vômitos, dor, esclerose múltipla, glaucoma, insônia, 

ansiedade, depressão, epilepsia e asma, perda de peso e apetite em pacientes 

com câncer ou AIDS (Robson, 2001).

1.5. Síndrome de dependência

Na década de 70, Edwards & Gross sugeriram que a observação clínica 

em certos bebedores pesados de álcool revelava a repetida presença de um 

agrupamento de sinais e sintomas, os quais originaram a definição de 

dependência como uma Síndrome. Foram estabelecidos os seguintes

elementos-chave da síndrome de dependência do álcool: o estreitamento de 

repertório, saliência do beber, aumento da tolerância ao álcool, síndrome de 

abstinência, alívio ou evitação dos sintomas de abstinência, consciência 

subjetiva da compulsão por beber e reinstalação da síndrome da dependência

(Edwards, Marshall e Cook, 2005). 

Tal formulação clínica foi submetida a um extenso corpo de pesquisa, o 

qual confirmou a existência de uma síndrome de dependência, apesar de numa 

perspectiva psicométrica alguns elementos poderem ser redundantes. Também 

foi evidenciada a dificuldade em operacionalizar alguns elementos, como o

estreitamento de repertório, mudança subjetiva e reinstalação da dependência 

(Edwards, Marshall & Cook, 2005).

A descrição da síndrome de dependência do álcool elaborada por 

Edwards & Gross influenciou amplamente a construção da definição de 

dependência de álcool e drogas das diversas versões do Código Internacional 

de Doenças (CID), da Organização Mundial de Saúde (OMS), e do Manual 
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Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), da Associação 

Psiquiátrica Americana (APA) (Grant e  Dawson, 1999). 

O DSM-IV tem como prioridade oferecer um manual útil para a prática 

clínica. Outras metas adicionais são: facilitar as pesquisas e melhorar a 

comunicação entre clínicos e pesquisadores; o aperfeiçoamento da coleta de 

informações clínicas; além de servir como um instrumento didático para o 

ensino de psicopatologia. Ele pode ser aplicado a uma ampla gama de 

contextos por médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros, terapeutas ocupacionais, advogas e outros profissionais da saúde 

em geral (APA, 1995)

Segundo o DSM, em sua quarta revisão (DSM-IV), “a característica 

essencial da Dependência de Substância é a presença de um agrupamento de 

sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos indicando que o indivíduo 

continua utilizando uma substância, apesar de problemas significativos 

relacionados a ela. Existe um padrão de auto-administração repetida que 

geralmente resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo de 

consumo da droga...” (APA, 1995). O Manual prossegue afirmando que para 

que seja feito o diagnóstico de dependência de substância, “um padrão mal-

adaptativo de uso de substância, levando a prejuízo ou sofrimento clinicamente 

significativo, manifestado por três (ou mais) dos seguintes critérios (Quadro 1), 

ocorrendo a qualquer momento no mesmo período de 12  meses”:
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Quadro 1: Critérios para dependência de Substância

(1) tolerância, definida por qualquer um dos seguintes aspectos:

(a) uma necessidade de quantidades progressivamente maiores da 

substância para adquirir a intoxicação ou efeito desejado. 

(b) acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma 

quantidade de substância

(2) abstinência, manifestada por qualquer dos seguintes aspectos:

(a) síndrome de abstinência característica para a substância (consultar 

os Critérios A e B dos conjuntos de critérios para Abstinência das 

substâncias específicas)

(b) a mesma substância (ou uma substância estreitamente relacionada) 

é consumida para aliviar ou evitar sintomas de abstinência.

(3) a substância é frequentemente consumida em maiores quantidades ou por 

um período mais longo do que o pretendido

(4) existe um desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido de reduzir 

ou controlar o uso da substância.

(5) muito tempo é gasto em atividades necessárias para a obtenção da 

substância (por ex: consultas a múltiplos médicos ou fazer longas viagens de 

automóvel), na utilização da substância (por ex: fumar em grupo) ou na 

recuperação de seus efeitos

(6) importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são abandonadas 

ou reduzidas em virtude do uso da substância

(7) o uso da substância continua, apesar da consciência de ter um problema 

físico ou psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância.
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1.6. Síndrome de dependência e cannabis

Embora os mesmos critérios diagnósticos tenham sido transpostos para 

dependência das outras classes de drogas, estudos têm questionado essa

generalização. Foi observada discrepância entre a cannabis e o álcool em 

relação aos critérios do DSM-IV entre usuários de maconha da comunidade

(Teeson et al, 2002).  Em uma revisão para examinar os prós e contras da 

utilização dos mesmos critérios diagnósticos para as diferentes classes de

substância, Hughes (2006) conclui que manter critérios genéricos pode dar a 

falsa sensação de que as dependências de drogas são iguais.

Inclusive, em relação à dependência de cannabis, o DSM-IV identifica 

alguns dos critérios diagnósticos também observados em outras substâncias, 

tais como uso compulsivo, saliência e tolerância, mas não afirma 

definitivamente sobre a ocorrência da síndrome de abstinência, sobre a qual “há 

relatos, mas esses ainda não se mostraram clinicamente significativos” (APA, 

1995).

Em uma revisão de literatura, sobre a validade e significância da 

síndrome de abstinência de cannabis (Budney et al, 2004), os autores 

consideram que a severidade e magnitude dos sintomas são substanciais, 

sugerindo que a síndrome tem importância clinica.  Por outro lado, em uma 

outra revisão sobre os sintomas de abstinência de cannabis em humanos 

(Smith, 2002), o autor sugere que os estudos conduzidos até a data não 

demonstram uma evidência suficientemente forte, com padrões claros como em 

outras drogas de abuso, sobre a existência da síndrome de abstinência. 

Levando-o a sugerir que pesquisas mais controladas podem descobrir uma 

síndrome de abstinência diagnosticável em humanos.
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Os sintomas de abstinência mais citados na literatura são: irritabilidade, 

nervosismo/ansiedade, agitação, insônia, sonhos estranhos, diminuição do 

apetite/peso, humor depressivo, fissura, dor gastrintestinal, diminuição da 

concentração, suor e tremor. Os sintomas costumam iniciar no primeiro ou 

segundo dia de abstinência e durar por volta de duas semanas (Budney et al, 

2004).

Também há controvérsias na literatura a respeito das possibilidades de 

usuários diários de maconha não se enquadrarem nos critérios diagnósticos de 

dependência. Em um estudo entre 243 usuários de maconha de longo prazo, 

não foi observada correlação entre a freqüência de uso e o diagnóstico para 

dependência de cannabis (Swift, 1998). Por outro lado, um levantamento 

domiciliar entre 9.284 pessoas que fizeram uso de maconha no último ano 

constatou que o maior índice de dependência (pelo DSM-IV) acontecia entre os 

usuários diários ou quase diários (Chen et al, 1997).

Além disso, fatores culturais parecem influenciar o diagnóstico da 

Síndrome de Dependência em função da variação de interpretação cultural de 

alguns dos critérios, o que demanda estudos regionais mais detalhados (Room, 

2006). 

Tais incongruências presentes na literatura foram basicamente 

provenientes de estudos quantitativos. Desta forma, outras metodologias de 

pesquisa são necessárias para minimizar as lacunas científicas e enriquecer 

essa importante discussão. As pesquisas qualitativas, escassas nesse tema, 

permitem ao pesquisador compreender o uso de álcool e drogas, na 

perspectiva do usuário, com informações mais precisas que refletem sua

realidade cotidiana (Neale et al, 2005).
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2. OBJETIVOS
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Objetivo geral

O presente projeto tem por objetivo analisar, com base em pesquisa qualitativa 

entre pessoas que fazem uso diário de cannabis, os critérios diagnósticos da

Síndrome de Dependência de Substância, tendo como referência os critérios 

diagnósticos do DSM-IV.

Objetivos específicos

1. Estudar entre usuários diários de maconha a presença de casos que 

preenchem os critérios diagnóstico de Dependência (DSM-IV).

2. Analisar as possíveis formas de manifestação de cada um dos critérios 

diagnósticos da Síndrome de Dependência pelo DSM-IV, entre usuários de 

cannabis.

3. Comparar a percepção do usuário sobre a sua eventual condição de 

Dependência, em relação à avaliação feita com base no diagnóstico proposto 

pelo DSM-VI.
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3.MÉTODO
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3.1. Participantes

Foi composta uma amostra intencional por critérios (Patton, 2002) de 

usuários diários de maconha.  Os critérios de inclusão foram: sujeitos que 

faziam uso diário de maconha (20 ou mais dias no mês) há pelo menos 12 

meses, com idade superior a 18 anos, nacionalidade brasileira, ausência de uso 

diário de outra droga (exceto tabaco) e sem comprometimento cognitivo ou 

psiquiátrico evidente que pudesse comprometer a qualidade da entrevista. 

A localização dos entrevistados seguiu a técnica de “bola de neve”. Os 

primeiros entrevistados foram localizados por meio de indicações de 

conhecidos. Após o estabelecimento de um vínculo com o investigador, os 

entrevistados indicaram outros e assim sucessivamente, estabelecendo-se uma

amostragem por cadeias de referência, com, no máximo, 3 entrevistados em 

cada (Goodman, 1961; Biernacki e Waldorf, 1981; Patton, 2002).

Alguns perfis de entrevistados foram procurados, no entanto seu acesso 

foi difícil. Vários usuários de baixa renda ou com mais de 40 anos, quando 

contatados não se disponibilizavam a participar do estudo. Além disso, não 

foram encontrados usuários que estivessem em tratamento que se 

enquadrassem nos critérios de inclusão deste estudo. 

A princípio, as entrevistas seriam realizadas por uma única 

entrevistadora (a autora desta tese). Devido às dificuldades de acesso a alguns 

perfis de usuários, outras duas entrevistadoras com experiência em pesquisa 

qualitativa foram convidadas a participar do processo. No entanto, como a 

dificuldade de acesso persistiu, cada uma delas fez uma única entrevista. 

Diante de sua complexidade, a pesquisa qualitativa utiliza-se de uma

amostra relativamente pequena, mas com um estudo detalhado de cada um 
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dos casos (WHO, 1994). O tamanho da amostra é estabelecido a partir do 

propósito da pesquisa e das questões a serem investigadas, devendo ser o 

suficiente para garantir a inclusão dos vários perfis de usuários. Este fato pode 

ser detectado quando os novos entrevistados chegarem à redundância (não 

surgem novas informações relevantes aos objetivos propostos no estudo), 

momento que é denominado “ponto de saturação teórica” (Morse, 1994; Taylor 

e Borgan, 1998) ou “ponto de redundância” (WHO, 1994). 

3.2. Entrevista

Foi elaborado um roteiro (anexo 1) a partir de dados da literatura e 

estudo piloto, abordando aspectos como: características pessoais; histórico do 

uso de drogas (com ênfase no uso de maconha); sinais e sintomas presentes 

nos critérios diagnósticos para Dependência de Substância do DSM-IV, 

contextos sociais e formas de uso atual de maconha; contato com serviços de 

saúde em função do uso e de suas implicações. 

De maneira geral, as perguntas do roteiro eram abertas, propiciando 

respostas individuais e muitas vezes originais, com o mínimo de interferência do 

entrevistador. No entanto, em relação a dois critérios, após a pergunta aberta, o 

entrevistador fazia perguntas objetivas, em que o entrevistado haveria de 

responder sim ou não, e caso respondesse sim, poderia então ser aprofundado. 

Estas perguntas foram em relação à síndrome de abstinência, em que 

primeiramente o entrevistado era questionado sobre o que havia sentido nas 

ocasiões em que esteve abstinente de maconha (caso isso houvesse ocorrido) 

e posteriormente o entrevistador perguntava se ele havia sentido os seguintes 

sintomas: alteração de sono (insônia/ sonolência), nervosismo/irritação,
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tremores, diminuição do apetite, náuseas e/ou vômitos, aumento de sudorese, 

mal estar gastrintestinal. A outra situação em que isso ocorreu foi em relação 

aos possíveis problemas, causados ou exacerbados, pelo seu uso de maconha:

problemas de saúde física (como respiratório), psicológicos (como 

desmotivação, depressão, sensação de perseguição, idéias estranhas, etc.), 

problemas de memória.

A partir do roteiro foram conduzidas entrevistas semi-estruturadas (Rice 

e Ezzy, 1999) individuais, anônimas e realizadas em locais ‘reservados’ para 

garantir o sigilo das informações obtidas.  Os entrevistados tomaram ciência 

dos objetivos do projeto e confirmaram sua participação assinando um termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo 2).  O presente trabalho foi 

previamente submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (anexo 3). Os entrevistados receberam 

uma ajuda de custo de R$ 30,00.

Cada entrevista, com duração aproximada de uma hora foi gravada na sua 

totalidade e posteriormente transcrita literalmente, para permitir a análise do 

conteúdo. As entrevistas foram identificadas com código alfanumérico: primeiro 

uma letra alfabética atribuída ao entrevistado, seguido da idade e por último a 

letra inicial do sexo do entrevistado.

3.3. Análise dos resultados

Inicialmente, as entrevistas foram transcritas integralmente, lidas e 

discutidas (aluna e orientadora), para avaliação geral e determinação do 

tamanho da amostra. 
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Os dados foram analisados de acordo com a técnica de Análise de 

Conteúdo, a qual é uma das mais usuais abordagens analíticas de dados em 

investigações com métodos qualitativos. De acordo com essa técnica, o 

material é codificado e organizado em categorias, o que transforma o dado 

bruto em uma possível representação do conteúdo (Bardin, 2008). Nesse 

sentido, embora todas as situações humanas sejam únicas e originais, alguns

autores consideram ser possível, em análises qualitativas, a identificação de 

elementos que guardem um grau de homogeneidade entre si e que se repetem 

com mais freqüência (Turato, 2003).

Como o presente estudo propôs analisar os critérios diagnósticos de 

dependência de substância, estes foram a base do processo de categorização. 

A síndrome de abstinência, por exemplo, foi subdividida em dois temas: (1) 

períodos de abstinência e sua descrição (quando, por que...?); (2) sintomas. Os 

conteúdos de cada tema foram agrupados em categorias e, posteriormente, 

foram feitas as suas codificações nas diversas entrevistas. Os conteúdos 

codificados foram separados da transcrição literal e organizados em suas 

devidas categorias. A partir desse momento os dados foram interpretados e 

descritos. 
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4. RESULTADOS
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4.1. Características gerais dos entrevistados

Participaram deste estudo 24 pessoas (15 homens), com idades entre 18 

a 49 anos (média= 28,16); três eram casados, dois divorciados e 19 solteiros; 

17 concluíram o ensino superior, quatro apenas o ensino médio e três ainda 

eram estudantes (cursinho ou ensino superior). Foram entrevistadas pessoas

de todas as classes sociais.

Os participantes iniciaram o uso de maconha em média aos 15 anos de 

idade, com histórico de uso diário variando entre 2 a 21 anos. A quantidade de

baseados fumados por dia variou, significativamente, de ¼ a 8 baseados/dia. 

Uma vez que o tamanho dos cigarros é impreciso, foi questionada a quantidade 

de maconha utilizada. Os relatos variaram de 8 a 160 g por mês, sendo que 

para 79% da amostra a quantidade variou de 10 a 30g. Dezoito entrevistados 

disseram ter o hábito de fumar apenas durante à noite, exceto nos finais de 

semana e férias, que costumam fumar algumas vezes ao longo do dia; três 

fumam algumas vezes ao longo do dia mesmo durante a semana; dois apenas 

de manhã e um o dia inteiro (Quadro 2). A forma de uso mais comum foi de 

folha/flor seca da cannabis fumada, no entanto, dois entrevistados utilizam, 

principalmente, haxixe. 
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Quadro 2: Histórico e características do uso atual de maconha por relato/estimativa 
dos entrevistados

Participante
Idade de 
início de 

uso

Idade de 
início do 

uso diário

Quantidade e freqüência 
que compra maconha

Horas por dia 
sob o efeito da 

maconha

A28M 16 19 50 g uma vez por mês 2h
B25F 16 23 30g a cada dois meses 2,5h

C25F 15 23 20g a cada dois meses 3h

D25M 20 23 20g a cada dois meses 1h

E21F 14 17 50g a cada quinze dias NA

F25F 17 19 180g a cada seis meses 4h

G26M 13 16 25g uma vez por mês 1,5h

H25F 14 17 50g a cada dois meses 1h

I22M 14 17 20g uma vez por mês 2h

J25M 14 16 10g uma vez por mês NA

K31M 20 22 350g uma vez por ano de 30 min a 2h

L29M 15 16 25g uma vez por mês 1,5h

M19F 15 16 não compra* 1,5h

N30M 16 17 40g por semana o dia inteiro

O28M 8 14 50g uma vez por mês 6h

P29M 14 19 não compra*
1h (dorme sob 

efeito)

Q38F 15 17 30g a cada quatro meses 2,5h

R34F 16 19 50g uma vez por mês Dorme sob efeito

S37M 15 17 50g a cada dois meses 1,5h

T49F 28 43 50g a cada dois meses 2,5h

U19M 14 16 15g uma vez por mês 3,5h

V32M 11 16 15g a cada quinze dias NA

X18M 12 16 10g por semana 3h

Z36M 17 19 50g a cada 3 meses NA
NA: Não avaliado
* adquire a cannabis por meio de familiares ou amigos 

O uso na vida de outras drogas foi mencionado por todos os 

entrevistados. Nos doze meses anteriores à entrevista, apenas um 

entrevistados não relatou consumo. Entre os demais, as drogas mais utilizadas 

foram: álcool (n=22) e tabaco (n=12). Também foi citado uso esporádico (em 

sua maioria, um único episódio)  de LSD (n=8), êxtase (n=5),  chá de 

ayahuasca (n=3),  cocaína (n=2) e anfetamina (n=1). 
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4.2. Manifestações dos critérios diagnósticos para dependência de 

cannabis

Os usuários relataram peculiaridades nas manifestações dos critérios

diagnósticos, bem como importantes variações individuais, as quais são 

apresentadas e discutidas a seguir. 

4.2.1- Tolerância

Os entrevistados deste estudo tinham histórico de dois ou mais anos de 

uso diário de maconha. Muitos deles relataram aumento de consumo nos 

primeiros anos de uso, mas no momento da entrevista, apenas um entrevistado 

relatou aumento do uso nos últimos 12 meses para obter os efeitos desejados: 

“você vai aumentando esta freqüência... até chegar aquele efeito desejável...”

(D25M). 

Os outros entrevistados fumavam a mesma quantidade de maconha há 

alguns anos e, dessa forma, não manifestaram tolerância nos últimos 12 

meses. Inclusive, 19 deles relataram diminuição do consumo nos últimos anos. 

Essa diminuição geralmente esteve relacionada com a entrada no mercado de 

trabalho e aumento de responsabilidades: “... conforme eu fui terminando a 

faculdade e começando a me comprometer mais com o trabalho... fui reduzindo 

o ritmo” (S37M). 

Foram observadas diferenças em relação à tolerância relatada para os 

diferentes efeitos da maconha.  A sensação de ‘loucura’ e hilaridade sentida 

inicialmente, perdeu intensidade nos primeiros anos de uso. Por outro lado, o 

aumento do apetite e a sensação de relaxamento mantiveram-se presentes 

independentes do tempo e freqüência de uso. No momento da entrevista, o 



23

efeito que os entrevistados buscavam era a sensação de relaxamento: “...é 

besteira falar : ‘eu fumo e fico louco’... Isso já era!... Nem se eu fumar muito... 

Hoje em dia eu fico relaxado!” (P29M). 

4.2.2- Abstinência

O mais relatado pelos entrevistados foi Irritação/nervosismo/mal 

humor/raiva e impaciência (n=15), muitas vezes relacionado ao desejo de usar: 

“Raiva, que bosta, quero fumar um baseado e não tem. Então eu sentia muita 

raiva...(Q38F)”. Percebeu-se dificuldade entre os entrevistados em diferenciar 

irritação, nervosismo, raiva (por não poder fumar maconha), mal-humor e 

impaciência: “E você chegou a ficar mais nervoso ou irritado? .. .muitas vezes, 

inclusive tive problema com namorada que falava pra mim que eu ficava mal-

humorado.” (G26M)

Dos 15 entrevistados que relataram sentir-se mais 

irritados/ansiosos/impaciente ou mal-humorados no período de abstinência, 

apenas uma participante relatou ser uma situação realmente incômoda: “mas 

não dá pra ficar sem fumar, não dá...” (E21F). Os outros 14 entrevistados 

disseram que apesar de algumas vezes sentirem essa ‘irritação’, ser algo 

tranqüilo, além de depender da situação, como por exemplo, estar envolvido em 

outra atividade: “eu tive que fazer uma viagem pra um lugar que não tinha como 

fumar, Cuba. Fiquei pouco mais de dois meses e não fumei... não foi nenhum 

problema, nem de longe, não sofri com isso...( H25F); ou não fumar por vontade 

própria: “se você não quer ficar sem fumar e fica por algum motivo, é ruim. 

Agora eu já tive vez de ficar três meses sem fumar, mas porque eu quis... 

passou despercebido!”(P29M). Alguns entrevistados disseram ter sentido 
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irritação apenas quando era mais novo: “ No passado sim... agora hoje em dia 

não, eu faço outras coisas” (Q38F)

Oito entrevistados relataram sentir insônia, dentre eles, uma única 

participante relatou insônia realmente desagradável: “eu fico nervosa se eu não 

tenho maconha antes de dormir assim, falo: ‘puta, como eu vou dormir, como 

eu vou dormir se eu não vou fumar um beck?” (E21F).  Mas é importante 

considerar que antes do início do uso ela já tinha insônia: “Eu sempre tive 

insônia, toda a minha vida.’ Depois que eu comecei a fumar maconha, eu não 

tenho insônia” (E21F). Os outros entrevistados não demonstraram grande 

incomodo com este sintoma:“...se você não pensar é uma coisa passageira...” 

(L29M). Outro entrevistado falou sobre uma mudança deste sintoma com à 

idade: “Eu posso dizer que eu tive um ou outro distúrbio de insônia. Mas hoje 

em dia não, porque eu tenho uma cabeça melhor. Agora quando eu tinha 18, 19 

anos sim” (G26M).

Diminuição do apetite esteve presente no relato de quatro entrevistados, 

no entanto, os relatos também foram relativos: “Diminui, não dá fome. (mas)  Eu 

não sou muito de comer mesmo, né.” (E21F); “É, acho que eu não como a 

mesmo quantidade... eu como menos porcaria na verdade, eu como comida de 

mais qualidade e menos porcaria” (R34F).

Sonolência, mal estar gastrintestinal, tremor e aumento do suor, segundo 

os entrevistados, não ocorreram durante nenhum período de abstinência 

vivenciado por eles. O aumento da quantidade de sonhos (n=2), do consumo de 

álcool (n=2) e de tabaco (n=1) apareceram como relato espontâneo.

42.3- Uso maior que o pretendido
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A intenção de controlar o consumo foi um aspecto que oscilou ao longo 

do histórico de uso dos entrevistados. Apenas um relatou nunca ter conseguido 

controlar o consumo “Eu acho que eu sou muito oito e oitenta...  ou não fuma 

ou eu fumo e fumo bastante... Fumar um pouquinho todo dia é difícil... “  

(N30M). 

De maneira geral (n=20), os entrevistados mencionaram intenção de 

planejar o período de uso, inclusive nos últimos 12 meses.  Destes, dezessete 

costumavam cumprir o planejado: “o meu único planejamento é: não vou fumar 

de manhã... eu fico numa boa, até porque eu tenho mil coisas pra fazer... se eu 

fumar eu deixo de fazer tudo...” (E21F). Três entrevistados relataram que, 

dependendo do contexto, deixavam de consumir ou consumiam menos que o 

planejado: “se eu estou com pressa não dá! Se eu estou com muito sono... Às 

vezes eu planejo e não acontece!” (B25F)

O controle em relação ao uso parece ter sido um comportamento 

adquirido com a maturidade, como espontaneamente relatado por cinco 

entrevistados: “Quando eu tinha menos responsabilidades... eu fumava antes 

da aula...  toda hora, num tava nem aí.” (J25M).  Outros quatro entrevistados 

relataram controlar o uso em função de outras atividades importantes a realizar: 

“fumar um é um momento de relaxamento... no trabalho não dá pra tá 

relaxado... é atenção total, mil coisas ao mesmo tempo... num dá (para fumar).” 

(K31M). Por outro lado, outros mencionaram controlar o uso em função da 

relação dose/efeito  (n=5): “porque se eu exagero assim eu fico mal... fico com 

dor de cabeça, não me sinto bem...” (U19M).

Em relação ao controle da quantidade, 22 entrevistados relataram 

comprar a maconha de forma regular, inclusive nos últimos 12 meses: 1 vez 
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por semana (n=1); 1 a 2 vezes por mês (n=10); a cada 2 ou 3 meses (n=7); a 

cada 4 meses ou mais (n=3).

O relativo grau de controle observado no relato dos entrevistados pode 

indicar uma diferença interessante na compulsão da cannabis em relação ao 

observado para outras drogas: “...a bebida é uma droga compulsiva... (já) A 

maconha você fuma um, dois e estaciona” (S37M).

4.2.4- Dificuldade em reduzir/controlar

Dezoito entrevistados relataram já ter sentido desejo de reduzir o uso da 

maconha. Entre estes, quatorze conseguiram diminuir até a quantidade 

almejada ou estavam em processo de redução: “eu diminui bastante! O que eu 

fumo atualmente eu não penso em diminuir...” (K31M). Outros quatro

participantes apresentaram dificuldade em diminuir/interromper o uso: “...aí paro 

um dia. Aí neste dia...eu estou tão orgulhosa que eu falo: Eu posso dar uma 

fumadinha. É um círculo vicioso entendeu?... eu não agüento mais... Eu quero 

parar. Chega de maconha!” (C25F).

De maneira geral a justificativa relatada para a dificuldade em diminuir 

era alguma frustração: “... é que eu não ganhei dinheiro.... muitos projetos 

assim que eu tinha colocado não deram certo e daí aumentou o meu tempo de 

ócio”(N30M). Questões relacionadas à saúde e a incompatibilidade do uso com 

as responsabilidades de trabalho foram as principais razões alegadas para o 

desejo desta redução: “Eu diminuí porque... sinceramente? É... a minha 

resistência baixava muito. Eu ficava doente com muita freqüência... Não dava 

também pra fazer tudo o que eu queria fazer e fumar um porque... quando eu 

só estudava tudo bem, mas? Agora, depois, quando você entra numa rotina de 



27

trabalho... num tem como, você tem que tá lá todos os dias, então.... a 

responsabilidade mesmo no mundo em geral começou...” (G26M).

Outros quatro entrevistados disseram não ter desejo de reduzir o uso, 

alegando ter controle sobre seu consumo: “eu acho que eu controlo tanto que 

assim, eu não diminuiria... eu me sinto bem e não me atrapalha em fazer as 

minhas coisas” (D25M).

Apenas três entrevistados buscaram ou acreditavam ser importante 

buscar ajuda profissional para diminuir o uso: “..Terapia ajuda muito.... Só de 

você poder falar, elaborar, isto tudo que me angustia, que eu calo a boca com a 

maconha, melhora” (C25F).

4.2.5- Muito tempo com uso

Todos os entrevistados consideraram não gastar muito tempo na 

obtenção da substância: “...é muito rápido....”(A28M). Mas três deles disseram 

achar desagradável obter a substância pelo fato de ser ilegal: “não poder ir na 

padaria e comprar igual o cigarro,  isso me irrita!... Dá medo... lidar com gente 

que eu não conheço...”(B25F). Estes entrevistados não vêem problemas em 

relação ao tempo gasto, mas na forma de obtenção da maconha, ou seja,

consomem a substância a despeito de considerarem desagradável obtê-la.  

Em relação ao tempo gasto na utilização e recuperação dos efeitos,

apenas 5 pessoas os consideraram muito, sendo que dois deles não viam

problema, pois consideravam este o momento do dia dedicado ao lazer: “eu 

acho bastante tempo... é considerável você perder uma hora diária fumando 

maconha... (mas) tudo bem...  porque é a minha hora de lazer diária...” (D25M). 
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Entre os que não consideraram gastar muito tempo na utilização ou

recuperação dos efeitos, foram relatadas justificativas diversas. Seis 

entrevistados alegaram realizar atividades durante o período de intoxicação da 

substância: “...hoje em dia eu consigo ir nos meus pais, consigo trabalhar a 

tarde inteira fumada... então não deixo de fazer nada por causa do beque. Isso 

sim pra mim seria horroroso!” (B25F). Dois fumavam em momentos dedicados 

ao lazer/descanso. Outros dois fumavam e dormiam em seguida “Então é tudo 

muito rápido... tomo banho, fumo, vou pra cama... não perco muito tempo 

fazendo isso não.” (R34F).

Foram observados alguns relatos que sugerem diferenças individuais em 

relação ao tempo de ação da maconha no organismo. Uma entrevistada 

considerou ficar sob efeito por pouco tempo: ...uma hora e pouco... talvez se 

durasse mais, não precisaria de mais baseados.. talvez seja por isso que você 

acaba fumando mais vezes...”(M19F). Por outro lado, outro entrevistado de 

semelhante idade e histórico de uso, relatou efeito mais prolongado: “Pra 

passar a brisa?... acho que de 3 a 4 horas... Isso eu acho que é umas das 

coisas boas... Eu não tenho que ir lá fumar um, passa uma hora, fuma outro,...” 

(U19M).

4.2.6- Redução/abandono de atividades

Doze entrevistados relataram redução de atividades sociais, ocupacionais

ou recreativas. Desses, apenas seis relataram redução nos últimos doze 

meses. No entanto, a atribuição de importância envolveu ao menos dois 

aspectos que se mostraram inespecíficos: o que é uma atividade importante e 

quem determina esse julgamento (o usuário ou o profissional). A redução de 
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atividades nem sempre pôde ser claramente determinada como sendo “em 

virtude do uso”.

A redução de atividades sociais, principalmente com a família foi relatada 

por três entrevistados: “Na casa dos meus pais é um lugar que eu não fico 

muito tempo, porque eu não posso fumar meu beque...” (B25F)

Quatro participantes relataram redução na atividade recreativa: “Antes eu 

tinha vontade de sair, vontade de ir pra balada, vontade de ir passear no 

shopping, sair pra almoçar! Agora eu prefiro mil vezes ficar na minha casa...” 

(E21F). Já uma outra entrevistada relativisou o uso de maconha como fator 

causal da diminuição das atividades recreativas: “Mas aí, eu acho muito difícil 

também falar que é só a maconha porque tem todo um contexto, né. Pra eu 

fumar demais..... a busca pelo bode tem algum significado... E aí eu acho que 

eu deixo sim de fazer coisas.” (F25F). Por outro lado, na percepção de dois 

entrevistados, suas atividades sociais/recreacionais aumentaram com o uso: 

“depois que eu passei a fumar eu acho que aumentaram, porque eu queria me 

distrair com alguma coisa , não ficava viajando sozinho,  arrumava alguma 

coisa pra fazer. “(L29M)

Sete entrevistados relataram redução de algumas atividades,

principalmente esportiva, que ocorreu concomitante ao uso de maconha, no 

entanto as relacionam às modificações de estilo de vida decorrentes do ciclo 

vital: “...é que minha vida mudou bastante quando eu entrei na faculdade... eu 

parei de fazer esporte... e aí substituí não necessariamente pela maconha, mas 

substituí por balada...  ir tomar uma cerveja com os amigos, ir fumar um com os 

amigos...” (A28M). Há inclusive o relato de um entrevistado que era atleta

profissional e, após optar por outra carreira, iniciou o uso: “...aí eu deixei de ser 
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atleta e fui estudar, fui entrar na faculdade. Mudei meu foco completamente... A 

partir daí, se tornou mais propício o uso da maconha...” (K31M). Esse tipo de 

relato sugere que não necessariamente o uso modifica os hábitos, muitas vezes 

a mudança de hábito pode favorecer o uso.

Três entrevistados citaram algum tipo de redução na atividade ocupacional: 

“A mente fica fora do... ritmo diário, cotidiano, de trabalho. Atualmente não está 

dando pra estudar!... Então não está dando muito certo... Atrapalha.” (N30M). 

Outros nove entrevistados disseram não perceber interferência do uso de 

maconha nos estudos e/ou trabalho, alegando conseguir separar o momento de 

uso: “às vezes, (quando) necessita... pensar mais, uma coisa mais elaborada... aí 

eu não fumo...”(D25M). Por outro lado, ainda houveram sete entrevistados que 

consideravam benéfico o uso para a produtividade de trabalho e/ou estudo: “ meu 

rendimento escolar melhora... se eu não tivesse fumando maconha, minha 

dissertação de mestrado não saía. Porque na reta final... eu fumava diariamente...

pra escrever e saiu perfeito...”(Q38F).

Ainda merece atenção o fato de que, para sete entrevistados, a redução 

de atividades relatada ocorreu antes dos últimos 12 meses. Os relatos 

passados envolveram principalmente redução do envolvimento em atividades

escolares: “Meu rendimento escolar obviamente caiu muito depois que eu 

passei a usar droga, porque eu acho que dispersa mesmo, os interesses 

começam a ficar diferentes...” (R34F).
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4.2.7- Uso apesar de problemas

Prejuízos de memória de curto prazo estiveram muito presentes no relato 

da maioria dos entrevistados (n=17), como identificado por eles como “causado 

ou exacerbado” pelo uso de maconha: “... eu tô pior que a minha avó, eu vou lá 

na cozinha... abro a geladeira e: ‘o que eu vim pegar aqui?’, esqueço... eu fico 

imaginando se eu continuar assim... vou ter que escrever, andar com fitinhas no 

dedo pra lembrar das coisas.” (M19F). Por outro lado, os demais entrevistados 

(n=7) relataram não ter prejuízos de memória, considerando-a boa: “Não, muito 

pelo contrário, a minha memória é muito boa.” (K31M).

Três participantes disseram identificar uma baixa na resistência física em 

decorrência do uso: ”eu acho que a maconha baixa a resistência... aí você 

acaba ficando com mais gripe...” (E21F). Outros dois entrevistados disseram 

agravar problemas de saúde pré-existentes: “...Às vezes como eu tenho 

problema de estômago, a maconha ela irrita o meu estômago...” (Z36M). Dois 

entrevistados que cantam, relataram uma piora na voz: “...eu canto...A maconha 

detona, esse ham, ham... Dá mais pigarro...” (C25F).

Quatro entrevistados relataram dificuldade para acordar no dia posterior 

ao uso: “...atrapalha mais para acordar no outro dia... eu vejo que acordo mais 

sonolento...” (J25M). Sensação de cansaço, irritação e dor de cabeça logo após 

o término do efeito da maconha esteve presente no relato de 3 entrevistados: 

“às vezes um pouco de dor de cabeça, logo no final do efeito, fica com um 

cansaço e um pouco mais  de irritação” (I22M).

Uma única entrevistada relatou sentir medo sob o efeito: “Quando eu 

fumo, eu fico com... medo das coisas. E isso é uma coisa que é recente... eu 

não tive sempre” (E21F).
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Apesar de problemas legais/sociais não estar incluído neste critério, 

13 entrevistados relataram terem sido pegos, portando maconha, pela polícia. 

Dentre estes, 11 deles sofreram agressões físicas: “...fizeram a gente deitar no 

chão, deram muita pancada, passaram com a bicicleta em cima... atiraram pra 

cima. Eu senti o cheiro, achei que tinham atirado nos nossos amigos” (L29M) 

e/ou deram dinheiro aos policiais: “... até que chegou a hora que ele (policial) 

me falou sobre dinheiro... a gente entrou no carro deles, eles passaram na casa 

dum amigo, a gente pegou um pouco de dinheiro, passou no caixa eletrônico... 

e depois deixaram a gente na praia de novo. Foi tipo um seqüestro...” (I22M)

4.3- Comparação entre os critérios diagnóstico de Dependência (DSM-IV) e a 

percepção do usuário sobre sua eventual condição de dependência. 

Através do relato dos entrevistados, a síndrome de dependência foi 

caracterizada somente em quatro participantes, ou seja, aqueles que 

preencheram ao menos três critérios nos últimos doze meses. Outros quatorze 

entrevistados preencheram apenas um ou dois critérios. Seis entrevistados não 

preencheram nenhum critério. Os critérios preenchidos com maior freqüência 

foram: ‘uso apesar de problemas ‘(n=17), ‘uso maior que o pretendido’ (n=7), 

‘muito tempo com uso’ (n=5) e ‘dificuldade em reduzir/controlar (n=4) (Quadro 3). 
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A28M X X 2 sim

B25F X X 2 sim

C25F X X X X X 5 sim

D25M X X X 3 não

E21F X X 2 sim

F25F 0 sim

G26M 0 sim

H25F X 1 sim

I22M X X X 3 sim

J25M X 1 sim

K31M 0 não

L29M 0 não

M19F X X 2 sim

N30M X X X X X 5 sim

O28M X 1 sim

P29M 0 não sabe

Q38F 0 não

R34F X X 2 não

S37M X X 2 sim

T49F X 1 sim

U19M X 2 sim

V32M X 1 não

X18M X 1 não

Z36M X X 2 sim

TOTAL 1 7 4 5 3 17

Quadro 3: Presença de critérios para dependência de cannabis e autoconceito 

de possível dependência
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Como a síndrome de abstinência de cannabis não está incluída no DSM-IV, este 

critério não foi incluído na avaliação do diagnóstico de dependência de cannabis. 

Observou-se uma grande relação entre o diagnóstico de dependência e o 

incomodo que os quatro entrevistados afirmaram sentir em relação ao seu uso 

“...não faz bem pra mim, apesar de gostar... me atrapalha em muitas coisas da 

vida... sempre pensei em parar, tentei uma vez, consegui ficar um mês, me 

senti muito bem, percebi a mudança claramente, mas... aí eu voltei, de novo, e 

tipo, num consigo achar um motivo pra parar agora” (I22M).

Não foi observada relação entre a quantidade consumida e o número de 

critérios preenchido. Os dois entrevistados que preencheram o maior número 

de critérios (5) apresentaram uma enorme discrepância na quantidade 

consumida por mês, 10g e 160g.  A grande diferença entre os que foram 

diagnosticados como dependentes e os que não foram, é que os primeiros 

relatavam sentirem-se incomodados com o seu uso de maconha.

Apesar de apenas quatro entrevistados serem diagnosticados como 

dependentes pelos critérios do DSM-IV, 3 destes, outros treze também se 

consideraram dependente de maconha. As justificativas que fundamentaram 

essa avaliação dos entrevistados foram: sensação de necessidade da 

substância (n=11) - “... a dependência da maconha é você precisar fumar, é 

chegar um momento... do dia em que maconha acaba virando uma prioridade... 

se eu não fosse dependente atualmente eu não estaria fumando...” (A28M); 

algo que se retirado irá fazer muita falta (n=4) – “sem... aquela substância... 

você por algum motivo não consegue viver da mesma maneira que você vivia, 

confortavelmente” (J25M); porque virou um hábito (n=4) – “O hábito... faz parte 

do meu sistema, essa coisa de no fim do dia fumar um e ter esse momento de 
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relaxar...” (F25F)- um entrevistado relatou que também era dependente pois 

apresentava sintomas de abstinência – “eu tenho síndrome de abstinência sim, 

demora uma a duas semanas... insônia, irritação... é principalmente esses dois 

aspectos” (Z36M).

Apenas um entrevistado não sabia dizer se era ou não dependente. Os 

outros sete participantes não se consideraram dependentes de maconha. 

Destes, com exceção de uma, alegaram para esta avaliação o oposto da 

justificativa mais citada pelos que se consideravam dependentes, ou seja, não 

achavam que precisavam da substância, podendo ficar sem fumar quando 

necessário: “se eu não fumo não é uma coisa que prejudica dormir ou qualquer 

outra coisa... eu acho que eu não paro de fumar porque eu gosto de fumar e 

não porque eu preciso fumar...  se eu estiver numa situação que eu não possa 

fumar... eu não fumo e não é uma coisa que vai  fazer com que eu fique mal ou 

que meu organismo dê algum tipo de alerta de que isso ta fazendo falta pra 

mim” (R34F).  O outro entrevistado que também não se considerou dependente, 

alegou não sentir compulsão: “ Viciado é ... Você tá fumando agora, acabou de 

fumar um cigarro daqui dez, quinze minutos, você tem que... fumar outro”

(V32M).

Três entrevistados relataram espontaneamente que apesar de se 

considerarem dependentes, não viam isto como algo ruim: “Então eu acho que 

isso é uma dependência sim! Mas eu não vejo como uma dependência que 

estraga a minha vida” (B25F). Em contrapartida, também surgiu um relato 

espontâneo sobre a dependência como algo necessariamente ruim: “...uma 

coisa ruim que faz parte do seu cotidiano” (I22M).
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4.4. Imprecisão de termos e sobreposição de critérios

Houve dificuldade na análise de três critérios diagnósticos devido a 

presença de termos pouco precisos: ‘freqüentemente consumida’, ‘muito 

tempo’ e ‘importantes atividades’.  Foi observado que esses termos podem 

receber significados diversos, tornando-os vulneráveis à diversidade de 

avaliação de cada indivíduo. Por exemplo, em relação à avaliação de muito 

tempo, enquanto um entrevistado considerou “bastante” uma hora diária: “uma 

hora... acho bastante tempo... acho que é considerável você perder uma hora 

diária fumando maconha” (D25M); outro entrevistado avaliou como “normal” 

seis horas diárias: “dez minutos para fazer um baseado, mais vinte para fumar, 

uma hora e meia sob efeito... faço isso três, quatro vezes por dia.... dá umas 

seis horas...acho um tempo normal... não vejo nenhum problema” (O28M).

Foi observada sobreposição de dois critérios: a partir do momento em 

que havia o relato de “desejo persistente ou esforços mal-sucedidos no sentido 

de reduzir ou controlar o uso”, automaticamente a sustância era “consumida em 

maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido”. Os

cinco entrevistados que preencheram ‘dificuldade em reduzir/controlar’, também

apresentaram ‘uso maior que o pretendido’. No entanto, o contrário não foi 

observado.
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5. DISCUSSÃO 
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5.1. Limitações

Este estudo teve como base a metodologia qualitativa, com uma 

população de usuários diários de maconha da comunidade, com exclusão de 

sujeitos com comprometimento cognitivo ou psiquiátrico evidente e/ou uso 

diário de outras drogas. Isto propiciou uma amostra com riqueza de 

informações específicas do uso de cannabis, com aspectos que estudos 

clínicos geralmente não abordam. Por outro lado, pacientes com comorbidades 

e/ou com uso freqüente de outras drogas, excluídos do estudo, poderiam 

apresentar peculiaridades em seus padrões de uso, implicações médicas, 

psicológicas e sociais. 

Além disso, 20 entrevistados concluíram o ensino superior, estavam

cursando, ou se preparando para o vestibular.  Este resultado não representa a 

realidade brasileira que tem apenas 32% de sua população com 11 anos ou 

mais de escolaridade (IBGE, 2003). 

Por outro lado, os resultados deste estudo qualitativo mostram

características muito importantes dos critérios diagnósticos do DSM-IV entre 

usuários diários de cannabis, independentes de representatividade e de 

generalização. No entanto, considerando que a metodologia empregada não se 

propõe a estudar uma amostra estatisticamente representativa da população, 

os resultados deste estudo não devem ser extrapolados para todos os usuários 

diários. 

5.2. Análise dos critérios diagnósticos

Grande parte dos entrevistados deste estudo encontrou, ao longo de sua 

história de uso, quantidades e horários de uso compatíveis a realização de 
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atividades que consideravam importantes, sobretudo as profissionais. Além 

disso, os entrevistados também não avaliaram como “muito” o tempo 

necessário na obtenção/ utilização/ recuperação.

Looby e Earleywine (2007) realizaram um estudo com o objetivo de 

demonstrar se usuários diários de cannabis que preenchiam os critérios do 

DSM-IV-TR para dependência, comparados aos que não preenchiam, estavam

mais propensos a relatar aspectos negativos decorrentes do uso. Foi observado 

que os usuários que não foram diagnosticados como dependentes consumiam 

quantidades menores, com poucas alterações de humor e comportamento. Os 

autores concluíram que vários usuários devem ter a habilidade de consumir 

maconha em quantidades limitadas com poucos problemas associados.

Os resultados de Looby e Earleywine (2007) são corroborados pelos 

achados desta tese, o que ressalta a possibilidade de controle da quantidade 

consumida entre alguns usuários diários. Esse controle poderia ser responsável 

pelo não preenchimento de alguns critérios diagnósticos, como: ‘uso maior que 

o pretendido’, ‘dificuldade em reduzir/controlar’, ‘muito tempo com o uso’ e 

‘redução/abandono de atividades’.

A compulsão é considerada o elemento central do conceito de 

dependência do álcool, definida como “um sentimento invasivo e indesejado,

que ocupa o centro da experiência vivencial do dependente”, com subseqüente 

perda de controle (Edwards, Marshall e Cook, 2005). A maioria dos usuários 

diários de cannabis deste estudo não relatou dificuldades em relação a esses 

aspectos. Contudo, 16 se avaliaram como dependentes, a maioria com base 

em um sentimento de necessidade de uso. Esse resultado levanta questão de 
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que para cannabis, diferentemente do conceito desenvolvido com dependentes 

de álcool, a compulsão talvez não seja o elemento central da dependência.  

A observação de um único caso com nítida dificuldade de 

controle/compulsão no consumo de cannabis sugere que esta planta, por si, 

talvez não tenha mesmo potencial de induzir a compulsão tal qual a descrita por 

Edwards entre dependentes de álcool.  O caso isolado observado neste estudo 

poderia estar, na verdade, associado à presença de um transtorno compulsivo 

ou alguma outra particularidade. Diante dessa hipótese, observamos a 

necessidade de estudos para examinar as similaridades e diferenças entre os 

transtornos compulsivos e a síndrome de dependência de cannabis. Esta 

ponderação também é ressaltada por Soellner (2005) ao examinar a síndrome 

de dependência de cannabis definida pelo DSM-IV a partir de um ponto de vista 

teórico e técnico.

Em relação à tolerância para alguns efeitos da cannabis, sua ocorrência 

é confirmada em alguns estudos (Hunt e Jones, 1980; Fride, 1995; Bass e 

Martin, 2000; Gonzáles et al, 2005; Looby e Earleywine, 2007). Gonzáles 

(2005), em uma revisão sobre a tolerância e dependência de canabinoides em 

animais, observou que alguns efeitos como analgesia, inibição motora e 

hipotermia eram sensíveis à tolerância, se desenvolvendo em poucos dias (3 a

7). Por outro lado, efeitos relacionados à memória e determinadas ações 

neuroendócrinas apresentavam extrema resistência, necessitando de meses 

para se desenvolver.  A forma como a tolerância ocorre a longo prazo em 

humanos parece ainda pouco definida. 

O presente estudo sugere que a sensação de relaxamento seja um dos 

efeitos resistentes à tolerância, o qual passa a ser a motivação principal para a 
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continuidade do uso. Dessa forma, quando avaliado o período “dos últimos 12 

meses”, os entrevistados não preencheram esse critério, uma vez que 

relataram que a sensação de relaxamento não diminuiu, nem a quantidade 

consumida aumentou. Esses resultados sugerem que a tolerância “nos últimos 

12 meses” parece não ser um critério adequado ao diagnóstico para usuários 

de longo prazo.

Apesar deste estudo confirmar a presença dos sintomas de abstinência 

mais freqüentes na literatura, como irritação, insônia e diminuição do apetite 

(Crowley et al, 1998; Budney et al, 2003), uma parcela de usuários não relatou 

qualquer sintoma. Além disso, os relatos sugerem a relatividade das 

manifestações de abstinência e levantam questionamentos a respeito das 

mesmas, como: seria a irritabilidade um sintoma de abstinência ou um estado 

de humor causado pela frustração da impossibilidade de sentir o prazer 

desejado? essas manifestações seriam realmente sintomas de abstinência, ou 

estariam mais próximas das definições de efeito rebote ou off-set?

O efeito rebote é um tipo de efeito transitório usualmente referente ao 

reaparecimento ou exacerbação de sintomas que estavam presentes

anteriormente ao uso da droga. Os efeitos off-set são referentes ao retorno de

um estado anterior ao uso de droga, ou ao desenvolvimento de um novo estado 

produzido por um efeito irreversível decorrente do uso da droga (Budney et al, 

2004). 

Alguns estudos classificam irritação, nervosismo e raiva como três 

sintomas diferentes (Smith, 2002; Budney et al, 2004; Vandrey et al, 2008;  

Budney et al, 2008). No presente estudo, devido a dificuldade que os 

entrevistados apresentaram em diferenciá-los, optou-se por agrupá-los em uma 
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única categoria, juntamente com mal-humor e impaciência. Esta é uma 

definição importante e que precisa ser melhor estudada, pois para formulação 

dos critérios diagnósticos da síndrome de abstinência precisa-se determinar 

quantos sintomas o paciente precisa apresentar (APA, 1995). 

A presença de sintomas físicos em decorrência da abstinência 

claramente evidenciados para algumas drogas:  tremor intenso, náuseas, 

vômitos e convulsões na abstinência do álcool; dores musculares, 

lacrimejamento, febre e diarréia no caso de abstinência de opióides  (Marques e 

Ribeiro, 2006).  Em relação à abstinência de maconha, nenhum dos 

entrevistados deste estudo relatou a presença de sintomas físicos.

Prejuízos na memória de curto prazo foram amplamente citados pelos 

entrevistados. Segundo a literatura, a presença de prejuízos na memória de 

curto prazo com o uso agudo já está bem estabelecida. Em relação a prejuízos 

devido o uso crônico, ainda não existe consenso em relação à sua ocorrência. 

No entanto, há estudos que sugerem que o uso crônico pode envolver um sutil 

comprometimento de memória de curto prazo que afetaria o funcionamento das 

atividades diárias (Earleywine, 2002; Ilan et al, 2004; Ranganathan e D´Souza, 

2006; Novaes et al, 2008; Iversen, 2008). Essa hipótese é reforçada, neste 

estudo, pelo fato de 17 entrevistados terem relatado prejuízos na memória de 

curto prazo, mesmo em situações que não se encontravam intoxicados.

5.3. Critérios diagnóstico X percepção do usuário

Devido a presença de termos imprecisos (‘freqüentemente consumida’, 

‘muito tempo’ e ‘importantes atividades’) em três critérios, para que fosse 

possível avaliar se os entrevistados os preenchiam,  foi adotado como 
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referência a opinião do próprio entrevistado, ou seja, ele definia  se seu 

consumo era freqüente, se gastava muito tempo e quais atividades eram 

importantes. No entanto, é importante considerar ser comum entre usuários de 

drogas a negação e minimização de possíveis problemas causados pela 

substância (Miller e Rollnick, 2001). Nesse caso, a auto-avaliação tenderia a 

estar subestimada, diminuindo a probabilidade de preenchimento dos critérios 

diagnósticos. Por outro lado, 17 entrevistados foram assertivos ao relatarem 

problemas de memória devido ao uso de maconha, sendo este o critério mais 

preenchido entre os entrevistados.

Dos 24 entrevistados, quatro preencheram ao menos três dos seis 

critérios para dependência de cannabis, ou seja, foram diagnosticados como 

dependentes. No entanto, 16 deles se consideram dependentes. Essa

discordância sugere alguns questionamentos: Os entrevistados não seriam 

dependentes apesar de se considerarem? Eles seriam dependentes, mas os 

critérios diagnósticos não seriam sensíveis o suficiente para detectá-los? Será 

que a detecção não ocorreu porque o potencial de dependência da cannabis

seria mais leve em comparação ao álcool? Estas são questões que ainda não 

estão suficientemente esclarecidas e necessitam de mais estudos. 

5.4. Termos imprecisos e sobreposição de critérios

A observação da presença de termos pouco precisos, passíveis de 

avaliações divergentes, sugere a possibilidade de que sua interpretação seja 

feita de forma heterogênea entre os profissionais. Esse é um aspecto que pode 

comprometer as comparações realizadas entre pesquisas que utilizam os 

critérios do DSM-IV para dependência de cannabis. De acordo com Hughes
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(2006), embora seja possível argumentar que eventuais problemas dos critérios 

diagnósticos estejam relacionados a sua operacionalização, um outro ponto de 

vista é que se alguém não pode operacionalizá-lo adequadamente, então o 

critério é problemático e merece ser revisto.

A sobreposição dos critérios “Uso maior que o pretendido” e “Dificuldade 

em reduzir/controlar”, observada no presente estudo, levanta a possibilidades 

de ambos fazerem parte de uma mesma categoria, relacionada a compulsão. 

Soellner (2005), em um artigo sobre dependência de cannabis, também 

considera que esses dois critérios estão contidos em uma mesma dimensão, 

relativa a compulsão. Edwards e Gross (1976) em sua primeira descrição da 

dependência como síndrome, elaborada para dependência de álcool, apresenta 

a “consciência subjetiva da compulsão” como um único elemento entre os seis 

considerados essenciais da síndrome. Essas questões sugerem a necessidade

de avaliação da possível junção desses critérios em um único, nas futuras 

revisões do DSM.
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6. CONCLUSÕES
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(1) os critérios diagnósticos do DSM-IV podem não identificar usuários 

diários de cannabis como dependentes, ainda que eles se considerem; 

(5) especificidades em relação ao controle/compulsão e à tolerância 

parecem diminuir a probabilidade de diagnóstico de dependência em usuários 

de longo prazo; 

(2) alguns usuários de diários de cannabis são capazes de controlar 

quantidades e horários de consumo.  

(3) para cannabis, diferentemente do conceito desenvolvido com 

dependentes de álcool, a compulsão talvez não seja o elemento central da 

dependência.  

(4) a sensação de relaxamento parece ser um efeito resistente à 

tolerância, o que torna a tolerância um critério que tende a não ser preenchido 

no diagnóstico de usuários de longo prazo.

(6) Sintomas de períodos de abstinência (irritação, insônia e redução do 

apetite) parecem se aproximar mais de sentimentos de frustração da 

impossibilidade de uso e/ou de efeitos conceituados como rebote ou off-set. 

(7) a presença de termos imprecisos em alguns critérios compromete a 

comparabilidade de estudos que utilizam este referencial diagnóstico

(8) A sobreposição dos critérios “Uso maior que o pretendido” e 

“Dificuldade em reduzir/controlar”, observada no presente estudo, levanta a 

possibilidades de ambos fazerem parte de uma mesma categoria e, dessa 

forma, sugere a necessidade de avaliação da possível junção desses critérios.
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7. ANEXOS
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ANEXO 1

Roteiro de Entrevista

1- Dados sócio-demográficos

1.1- Idade

1.2- Ocupação/ Fonte de renda. Quão constante tem sido essa ocupação?

1.3- Escolaridade (com formação específica?). Tempo de formado.

1.4- Casado(a)? Há quanto tempo? Tem filhos? Qual a idade dos seus filhos?

1.5- Com quem você mora?

1.6- Qual a sua classe social?

1.7-Você tem religião? Qual? Com qual freqüência você vai à 

igreja/sinagoga/centro/etc?

2- Uso de maconha

2.1- O que você pensa sobre o seu uso de maconha?

2.2- Você se considera  dependente de maconha?

2.3- O que seria dependência de maconha para você? E por que você acha que 

se encaixa (ou não se encaixa) nesse conceito?

3- Histórico de uso de drogas em geral

    

4- Histórico de uso de maconha em relação à freqüência e quantidade –

Tolerância (contextualizar as mudanças de padrão de uso com o ciclo vital e 

contextos de vida, como perdas, mudanças de moradia, etc.)

4.1- primeiro episódio de uso: Quantos baseados; qual contexto (sozinho ou 

grupo? Que grupo é esse, já conhecia?); o que  sentiu? Idade (contexto de 

vida da época)

4.2- episódios subseqüentes de uso: Quanto tempo demorou para usar a 

segunda vez? E depois como foi? Teve sensações semelhentes às do  1° 

uso? Como evoluiu esse uso:  quantidade, freqüência e contextos foram 

mudando? Como foi isso? Os efeitos forma mudando?
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4.3- Outras formas de uso: haxixe, mesclado, comida, chá...

4.4- Quando passou a ser diário? (idade, contexto de vida da época) evolução 

do uso diário (quantidade de baseados foi crescendo por dia)? Em quais 

contextos? O que foi mudando nos efeitos (foi aumentando, diminuindo, ou 

alterando o “tipo” de efeito)

4.5- Como esse uso foi se encaixando na sua rotina diária?: horários, locais de 

uso. Função do uso. (O que te levava a usar nesse momento?). 

4.6- Quais atividades ou momentos em que você sente mais desejo de usar? 

Qual efeito você busca nesse momento?

4.7- Existem momentos em que você não sente vontade de usar?

4.8- nos últimos 12 meses: Quantos baseados; qual contexto do momento do 

uso (sozinho ou grupo)? De 12 meses para cá, vc aumentou a quantidade 

usada? Os efeitos mudaram?

5- Síndrome de Abstinência

5.1- Depois que vc passou a usar diariamente, já teve que ficar sem usar por 

algum tempo? (ex: doença, acidentes, viagem, falta no mercado, gravidez, 

mudança de rotina, etc.)? Pedir detalhes sobre cada situação (idade/época, 

dificuldade do acesso e quanto tempo ficou sem usar). E durante o dia, 

quando você não pode usar, o que você sente?

5.2- O que você sentiu nessa ocasião? (explorar todas as ocasiões) Como foi 

isso? (explorar com detalhes cada um dos sinais e/ou sintomas 

mencionados e explorar se ele atribui relação de causalidade)

5.3- Mudou seu sono (insônia/ sonolência)? Você sentiu que ficou mais 

nervoso, irritado? Teve tremores? Teve diminuição do apetite? Náuseas 

e/ou vômitos? Aumentou o suor? Mal estar gastrintestinal?

5.4- Vc sentiu algum desses sintomas nos últimos 12 meses?

6- A substância é freqüentemente consumida em maiores quantidades ou 

por um período mais longo que o pretendido.

6.1- Você planeja os horários (freqüência)  e o tempo que será utilizado para o 

consumo da maconha? Como é esse planejamento? Você sempre 

consegue cumprir esse planejamento?

6.2-  Você  planeja a quantidade será consumida? Como é esse planejamento? 
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Ele é sempre cumprido?

6.3- Já aconteceu de você fumar mais do que queria?

6.4- Você já saiu no meio da noite para usar?

6.5- Como tem sido isso nos últimos 12 meses?

6.6-Com que freqüência você compra maconha? Qual a quantidade que 

costuma  comprar cada vez? Você consegue administrar isso? Como?

6.7- Você costuma dividir com outras pessoas? Você tem o habito de consumir 

a maconha  dos outros? Com que freqüência? Como é isso?

7. Existe o desejo persistente ou esforços mal sucedidos no sentido de 

reduzir ou controlar o uso da substância.

7.1- Vc já sentiu vontade de diminuir o uso? E controlar o uso? Com que 

freqüência? 

7.2- Você já tentou de fato (fez alguma coisa) diminuir o uso? E controlar? 

Como foi(foram) essa(s) tentativa(s)?

7.3- Você sentiu desejo de diminuir ou controlar o uso nos últimos12 meses? 

Tentou de fato diminuir ou controlar nos últimos 12 meses?

7.4- Você já pensou em procurar tratamento? Fez alguma coisa para isso? 

Como foi? Chegou a fazer tratamento? Quanto tempo durou? Quantas 

vezes?O teu desejo de diminuir ou parar de usar variou ao longo da tua 

vida? Em quais situações vc sentiu que o desejo aumento ou diminuiu?

8. Muito tempo é gasto em atividades necessárias para obtenção da 

substância, utilização ou na recuperação de seus efeitos.

8.1- Nos 12 últimos meses, como você tem conseguido a maconha que 

consome? Quanto tempo você gasta com isso? Você considera isso muito 

tempo?

8.2- Nos 12 últimos meses, como você tem usado (onde, com quem, etc)? 

Quanto tempo você gasta usando? Você considera isso muito tempo?

8.3- Quanto tempo você demora paraa se recuperar dos efeitos? Vc considera 

isso muito tempo?

8.4- Considerando o tempo gasto para conseguir, para usar e para recuperar 

dos efeitos, você acha que é muito?

(contextualizar o tempo gasto com uso/obtenção/efeitos e suas implicações ao 
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longo do ciclo vital e contextos de vida)

9- Importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas são 

abandonadas ou reduzidas em virtude do uso da substância.

9.1- Como era sua rotina (antes de começar com o uso diário)? Vc fazia 

esportes? Tinha outras atividades de lazer (arte, cultura, leitura, jogos, 

passeios, viagens, etc)? Como eram? Houve alguma mudança de lá para 

cá? Vc acha que diminuiu? E especificamente nos 12 últimos meses? 

9.2- Como era seu grupo de amigos? Com que freqüência vc saía com eles? 

Houve alguma mudança de lá para cá? Vc acha que diminuiu? E 

especificamente nos 12 últimos meses?

9.3- Quanto tempo vc usava para estudar (atividades escolares, cursos, etc)? e 

para o trabalho? Houve alguma mudança de lá para cá? Vc acha que 

diminuiu?  O rendimento continuou o mesmo? E o interesse? E 

especificamente nos 12 últimos meses?

9.4- Pensando nessas mudanças que ocorreram, vc acha que algumas delas 

podem ter relação com seu uso de maconha?

10- Uso continua apesar da consciência de ter um problema físico ou 

psicológico persistente ou recorrente que tende a ser causado ou 

exacerbado pela substância.

10.1- Você acha já teve problemas, causados ou exacerbados, pelo seu uso de 

maconha? Problemas de saúde física (como respiratório)? psicológicos 

(como desmotivação, depressão, sensação de perseguição, idéias 

estranhas, etc)? Memória?  de relacionamento com família ou amigos? 

Problemas de trabalho ou escola? Problemas com a polícia?

10.2- Nos últimos 12 meses, com tem sido esses problemas?(contextualizar a 

intensidade de problemas relacionados ao uso, e a percepção dos 

mesmos, com o ciclo vital e contextos de vida)

10.3- Existem pessoas que se incomodam (ou já se incomodaram) com o seu 

uso de maconha? Como é (ou foi) isso?

11- Tem mais alguma coisa que você deseja falar?



52

ANEXO 2

Termo de consentimento livre e esclarecido

Projeto: Estudo qualitativo sobre a Síndrome de Dependência entre usuários 

diários de cannabis.

Objetivo: O presente projeto tem por objetivo estudar, com base em pesquisa 

qualitativa entre pessoas quer fazem uso diário de cannabis, os sinais e 

sintomas da Síndrome de Dependência de Substância, tendo como referência 

os critérios diagnósticos do DSM-IV.

Procedimentos: A participação no projeto envolve uma entrevista gravada de 

cerca de uma hora envolvendo perguntas sobre: características pessoais; 

histórico do uso de drogas (com ênfase no uso de maconha); sinais e sintomas 

presentes nos critérios diagnósticos para Dependência de Substância do DSM-

IV; contextos sociais e formas de uso atual de maconha; contato com serviços 

de saúde em função do uso e de suas implicações. 

A fita gerada pela entrevista ficará em local seguro sob responsabilidade 

do pesquisador, não sendo permitido acesso por parte de qualquer outra 

pessoa alheia ao projeto. O relato é anônimo e as informações prestadas serão 

usadas exclusivamente para finalidade de pesquisa. A participação é voluntária, 

podendo ser interrompida pelo entrevistado a qualquer momento..

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador 

responsável pela pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas, Profa 

Dra Ana Regina Noto, Professora adjunta da UNIFESP (Rua Botucatú, 862 1º 

andar – tel 21490155 ramal 151). Caso você tenha alguma dúvida ou 

consideração sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa (Rua Botucatú, 572  1ºandar CJ 14 – tel 5571 1062 – fax 

5539 7162 – e-mail cepunifesp@epm.br).
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Eu,_____________________________________________________________

acredito ter sido suficientemente informado a respeito da pesquisa sobre 

“Estudo qualitativo sobre a Síndrome de Dependência entre usuários diários de 

Cannabis sativa”, discuti como a pesquisadora, Laura de Amorim Maciel, sobre 

a minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados; seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Concordo voluntariamente em participar desse estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízos.

São Paulo, ___ de_______________2008.

______________________
Assinatura do entrevistado

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento livre e 
esclarecido deste entrevistado para a participação neste estudo:

_____________________
Entrevistador
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ABSTRACT

Analysis of the substance dependence criteria (DSM-IV) in daily cannabis
users

Aim: To study the DSM-IV criteria for substance dependence among daily 

cannabis users. Methods: A qualitative method and an intentional sample of 

daily cannabis users in the community were adopted in this investigation, which 

was conducted in Sao Paulo, Brazil. In-depth, semi-structured interviews based 

on the DSM-IV criteria for substance dependence were held individually. The 

interviews were recorded and transcribed for posterior content analyses.

Results: 24 people (15 men) aged 18-49 years participated in this study. Only 

one participant reported compulsive use, while the others planned cannabis use 

through their daily routine without reducing the frequency in which engaged in 

important activities. Impairments on the short-term memory were reported by 17

participants. There was no report of tolerance towards the sensation of 

relaxation, which was claimed to be the main motivation for continued use. 

Symptoms during the abstinence periods (irritation, insomnia and appetite 

reduction) were more likely to be some frustration feeling for not being able to 

smoke marijuana and/or rebound or off-set effects. Despite the fact only four 

participants were diagnosed dependent (DSM-IV), 16 considered themselves 

dependent. Conclusions: The DSM-IV diagnoses criteria might not identify 

cannabis daily users as dependents, despite the fat that they considered 

themselves dependents. The specificities regarding tolerance and 

control/compulsion seem to reduce the probability of establishing diagnoses of 

dependence. 


